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Vereniging "Oud - Scherpenzeel"

VAN DE BESTUURSTAFEL
Het was me t jaar wel zeg Eerst het gratis boek, geschreven
door H Schipper het extra dikke Holevoetnummer de lezing
over en de excursie naar Delft de wandeling op Groot
Wolfswinkel de activiteiten op hoeve De Beek en natuurlijk het
toneelstuk Terug in Scherpenzeel
Meer dan 1000 mensen
hebben er van genoten Een mooie afsluiting van het 35-jarig
jubileum
Maar we kijken al weer vooruit Op 10 januari is er open dag in
de oude Gereformeerde Kerk aan de Holevoet Hoe u dit prachtig
gerestaureerde pand kunt bezoeken leest u verderop
De excursie naar loonbedrijf Berkhof & Zn BV is dit jaar
uitgesteld wegens de vogelpest In 2004 staat het nogmaals op
het programma In het volgende nummer staat de uitnodiging
Onze jaarvergadering op 17 februari staat in het teken van de
Scherpenzeelse brandweer Op de uitnodiging in dit nummer
kunt u lezen wat u te wachten staat Op deze avond zijn er ook
bestuursverkiezingen Dhr G v d Peut en dhr H M van
Woudenberg zijn aftredend en herkiesbaar Mevr R Penning en
dhr J W van Maren zijn aftredend en met herkiesbaar Het
bestuur heeft dhr P Valkenburg en mevr M de Wijs-Koning
bereid gevonden hun plaats over te nemen Namen van andere
kandidaten kunnen voor 31 december 2003 schriftelijk ingediend
worden bij de secretaresse, ondertekend door vijf leden
Wij wensen u fijne feestdagen en hopen u op onze
jaarvergadering te ontmoeten
Het bestuur

VAN DE REDACTIE
U hebt het laatste nummer van de 15^ jaargang in handen
Hopelijk beleeft u er veel leesplezier aan Het volgende nummer
zal iets eerder verschijnen dan u gewend bent Het zal reeds eind
februari 2004 bij een in de bus vallen
3

I
UITNODIGING JAARVERGADERING
Op dinsdag 17 februari 2004 wordt de jaarvergadenng
gehouden in Partycentrum "Boschzicht", Burg Royaardslaan 4
Aanvang 20.00 uur
Voor de pauze het officiële gedeelte
1 Opening
2 Verslag secretaresse
3 Verslag penningmeester
4 Bestuursverkiezing
5 Verslag van de werkgroepen documentatiecentrum en
heemkunde
6 Rondvraag
Pauze
De Vrijwillige Brandweer bestaat volgend jaar 65 jaar Er is al
veel werk verzet om de geschiedenis van onze plaatselijke
brandweer boven water te halen Frans van de Wetering zal, met
de hulp van een aantal collega's, deze avond verzorgen De
geschiedenis zal van verschillende kanten worden belicht met
verhalen, foto's, voorwerpen, etc
Ook met-leden zijn van harte welkom

OPROEP!
De organisatoren van de brandweer willen graag in
contact komen met mensen die nog in het bezit zijn van
oude foto's, voorwerpen, verhalen etc. betreffende de
Scherpenzeelse Vrijwillige Brandweer.
U kunt contact opnemen met Frans van de Wetering,
S 033.2772597 (Brandweerkazerne - 't Zwarte land )
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HUIS IN DE WEI, 35 JAAR AAN DE VIJVER
Het HUIS in de Wei bestaat inmiddels 35 jaar en dat feit is in oktober
gevierd De bewoners kijken al die jaren met genoegen op de fraaie
vijver tussen hun woonplek en Huis Scherpenzeel Loop eens mee om
de vijver want daar is meer te zien
Het feestterrein
We beginnen eerst op de Rooyaardslaan en kijken in de richting
van het Huis in de Wei Tot midden jaren zestig was dit terrein
gewoon weiland Niet zomaar een weiland want het was ook in
gebruik als feestterrein Daar stond dan ook een muziektent en
bijvoorbeeld bij de Kroning van Koningin Wilhelmina in 1898 was
het daar groot feest Bij die gelegenheid is er een linde geplant
en die boom staat nu 105 jaar later, nog steeds op de hoek van
de Royaardslaan en de Molenweg in de tuin van het huis
nummer 36 Daar werden de Oranjefeesten gevierd en ook in
1913 de herdenking van het feit dat de Fransen 100 jaar
daarvoor in 1813 waren verslagen en Nederland na 17 jaar van
het juk van die bezetter bevrijd was
De vijver
Nu lopen we naar het stuk achter het feestterrein, richting
Woudenberg Aan het begin van de Achterstraat (die nu de
Molenweg heet) stond al vanaf de 15® eeuw een molen op een
stukje grond dat de Schreiheuvel genoemd werd terwijl dat deel
van het dorp ook bekend was onder de naam Molenkamp De
molen werd in de tweede wereldoorlog verwoest Leuk is dat de
kerk die daar in 1956 werd gebouwd de achtkantige vorm van
een molen heeft gekregen Er ligt nog een oude molensteen bij
de ingang van de kerk Het deel waar de vijver is gegraven,
heette de Kuiperskamp Dat was eigendom van de familie
Royaards Het verhaal gaat dat de grond voor het nieuwe
bejaardenhuis door de familie Royaards geschonken werd onder
de voorwaarde dat er een vrij uitzicht tussen het bejaardenhuis
en HUIS Scherpenzeel zou blijven bestaan Daarom werd de
vijver aangelegd nog steeds een erg mooie oplossing
5

Eerst wilde de gemeente aan de overkant van de
bejaardenwoningen
(Parklaan)
gebouwen
met
een
gemeenschapsfunctie neerzetten Alleen er was een probleem,
zoals vaak bij mooie plannen de aanleg van de vijver en de
groenvoorziening kostten veel geld Er bleef te weinig over voor
de bouw van gemeenschapsruimtes zodat de grond verkocht
werd voor de bouw van woningen Daarom staat er nu een rijtje
van vier bungalows naast het Kruisgebouw dat er wel kwam
Bouwen
Met de vrijgekomen grond verhoogde men de bouwterreintjes
voor de tegenover de bejaardenwoningen te realiseren vier
bungalows Natuurlijk was het eerst nog een kale boel rond de
vijver Kijk maar eens naar onderstaande foto

De meeste van de nu fors uitgegroeide bomen moesten nog
worden geplant De eerste eendenkooi kwam te staan op de
stapel zwerfkeien die kort geleden bij een opknapbeurt van de
vijver boven water zijn gehaald De huidige kooi is wat groter Op
de foto IS rechts een Fiat 500 te zien waarvan sterk vermoed
wordt dat die eigendom was van de PvdA-wethouder Piet de
Jong
6

In hetzelfde jaar als de bouw van het Huis in de Wei realiseerde
de familie Hiddink aan Molenweg nummer 34 de eerste
bungalow Dat is nu het op een na laatste huis aan de Molenweg
Het jaar daarop werd door een andere aannemer begonnen met
de overige drie huizen die daarom net iets anders zijn dan de
eerste
Zie hiervoor de onderstaande ansichtkaart die
vermoedelijk gemaakt is begin jaren 70

Met de bouw van de ambtswoning voor de burgemeester werd
gestart na het gereedkomen van de bejaardenwoningen Het
allerlaatste aan de vijver gebouwde huis was dat van de
toenmalige huisarts, dr Van Vulpen Dat was in 1971
Doorsteek naar de Dorpsstraat
De Vijverlaan bestond vroeger met Die is aangelegd bij de
realisering van het hele plan De doorsteek naar de Dorpsstraat
IS dus ook in die tijd gemaakt Doordat de archieven van de
Gemeente Scherpenzeel tijdelijk in Ede zijn opgeslagen, kon ik
een aantal data en feiten met achterhalen
7

Het archief van Oud Scherpenzeel kon mij wel verder helpen
evenals het goede geheugen van de mensen van ons
Documentatiecentrum Zo kwam de onderstaande prentbriefkaart
van de Dorpsstraat boven water.

We wandelen dus nu snel naar de Dorpsstraat en zien op de foto
het pand rechts met het bord "Scherpenzeel" op de gevel. Dat
was het postkantoor waar later de familie De Heer (leraar aan de
MAVO) woonde. Links daarvan, het pand met de winkelruit in het
midden, was van de melkboer Martinus Blanken Jzn. Hij woonde
eerst links van de winkel en is later naar de rechterkant verhuisd
Lopen we even verder door dan komen wij bij het pand met de
hoge gevel. Dat pand werd gesloopt voor de doorsteek vanaf de
Dorpsstraat naar het Huis in de Wei. Vroeger zat daar C.
Wesselink die er een ijzerwarenhandel dreef. Even verderop
staat er nog een pand dat hoger is dan de panden ernaast Daar
staat nu de supermarkt van Super de Boer Het blok woonhuizen
tussen de beide hoge winkelpanden moet ook gesneuveld zijn
voor de veranderingsdrift in de jaren 60.
Louis van Riel
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UIT DE GESCHIEDENIS
PAND

VAN EEN HISTORISCH

De Gereformeerde kerk in Scherpenzeel heeft in de loop van
haar geschiedenis meerder namen gehad In haar begin rond
1839 noemt de Synodale Commissie haar de Christelijk
Gereformeerde gemeente te Scherpenzeel Ook werd ze wel de
Christelijk afgescheiden gemeente genoemd Na 1892 werd het
de Gereformeerde kerk
Meester H Schipper heeft uit aantekeningen van Frederik den
Uijl de naam de Gemeente der Oud Gereformeerden
opgetekend
De gemeente groeide met hard en men kwam zondags samen in
het achterhuis van een oud boerderijachtig pand, achter wat nu
de snackbar aan de Holevoet is
Het was een langwerpige "zaal" van 16 bij 7 meter met lage
plankenzoldering, stenen vloer en zeer "schaars" verlicht Frank
van Eist was koster en na hem de weduwe H van den Broek Na
27 jaar trouwe dienst nam haar dochter met haar man Jacob
Wagensveld dit over
Het aantal lidmaten bleef te gering om een voorganger te
beroepen Soms, als er een predikant uit een andere gemeente
voorging, was het lokaal stampvol en
erg benauwd
Deze situatie bleef zo tot 1886, want rond die tijd kwamen er
oefenaars uit andere plaatsen, zoals de hervormde onderwijzer
Muller uit Veenendaal, Roelofsen uit Lunteren en W Vermeer uit
Vianen Ook de bekende Wulfert Floor uit Driebergen preekte
hier meermalen Het werd dringen geblazen in de kleine kerk aan
de Holevoet, want de honger naar het Evangelie was groot Ook
lezen we dat in deze tijd der Doleantie (1886 - 1887) een
twintigtal leden uit de Nederlands Hervormde gemeente
overkwamen, waaronder met aardse goederen gezegend
In september 1886 werd door de gemeente besloten F van
Velzen, huisknecht of kamerheer van de graaf Bentingk uit
Amerongen, te vragen om in Scherpenzeel te komen wonen om
hem als geregeld oefenaar aan de gemeente te verbinden
9
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G van Velzen van 1887-1891
lerend ouderlinq in S zeel

Gerrit van Velzen werd op 9
januari
1887
in
het
ambt
bevestigd. Hij kwam met vrouw en
kinderen
te
wonen
in
het
"keuennest", het meest westelijk
deel van het dubbele pand, want
in het andere stuk woonde Fa. D.
van de Burgt. Het huis staat er nog
altijd en is in het verleden
verbouwd tot een mooie enkele
woning ten noorden van de kerk
aan
de
Holevoetlaan.
Het
"keuennest" is nu al vele jaren
eigendom van fam
Van den
Broek, een oud aannemersbedrijf.

Voorzijde pastorie het 'Keuennest'
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Op 7 januari 1888 schrijven de l<erkenraadsleden A Esser en H.
van de Berg een brief (zie vorige pagina) aan de gemeenteraad te
Scherpenzeel om toestemming te vragen voor de bouw van een
kerkgebouw aan de Holevoet.
Op 20 januari 1888 geeft de raad al haar medewerking en
toestemming, want in het Scherpenzeelse Gemeentearchief
vond ik onderstaande brief:
20 januari 1888
Beschikking: Bij deze gevolg gevend aan het besluit van de raad
dezer gemeente van heden betreffende Uwe kennisgeving van
het voornemen der Chhstelijke gereformeerde gemeente van
Scherpenzeel tot stichting eener kerk op het kadastraal nummer
997 van sectie D dezer gemeente, hebben wij de eer Uw College
te behchten dat met het oog op artikel 7 der wet van den 10.
September 1853 Staatsblad no 102 de raad geen bezwaar heeft
tegen de Stichting eener kerk op gemeld kadastraal perceel en
mitsdien daarioe verlof heeft verleend.
Burgemeester en Wethouder van Scherpenzeel.
Toen kon de kleine gemeente aan de slag, want ze ontving een
gift van fl 2000,- en kon architect V. v.d. Vliert uit Barneveld zijn
bouwaanvraag bij de gemeente Scherpenzeel indienen.
Niets geen welstandscommissie, geen wijziging van het
bestemmingsplan,
geen
schonegrondverklaring
of
sonderingrapport, geen hoorzitting van buren of een berekening
van een constructeur...'t was er allemaal niet bij. Zeker is er een
tekening en een bestek geweest want er volgde een
aanbesteding.
Hoofdaannemer werd Hk. van de Broek, metselaar E. Kuipers,
smid A. Berendse en schilder G. van Raay. De bouwkosten incl.
grond bedroegen fl. 6.500,--.
G. van Velzen en A. Berendse hebben het op de galerij
geplaatst. A. Berendse was voordien organist in de grote kerk
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van Scherpenzeel Het orgel was eerder van ds De Hoest,
hervormd predikant te Nijkerk
Dat de ambtelijke lijnen kort waren en met spoed het werk werd
uitgevoerd mag blijken uit de bnef van 28 juli 1888, welke de
kerkenraad richtte aan het gemeentebestuur om aanwezig te
willen zijn bij de inwijding op den 1^'® augustus van datzelfde jaar.
Binnen een halfjaar was het kerkgebouw inclusief de aanvraag
gereed
en
opgeleverd.
Broeder
G van Velzen hield
een
leerrede
(preek)
over
Exodus 17.15B, de
Heer
is
mijne
Banier.
De snelheid waar
toen mee gebouwd
kon worden is iets
om vandaag jaloers
op te worden!
De bouwaanvraag
bleef gewoon op
het bureau liggen
en verdween niet in
de zoveelste lade,
maar werd zo snel
mogelijk
Het
afgehandeld
kerkgebouw
Preekstoel 11
± 1926
voldeed
aan
de
verwachtingen en de gemeente groeide in aantal.
De voorganger of lerend ouderling G van Velzen vertrok in 1891
naar Ede waar hij dominee werd op art. 8 in verband met zijn
singuliere gaven. Ongeveer 25 jaar bleef het kerkgebouw de
gemeente herbergen, maar het werd opnieuw te klem In de
periode van ds. R de Jager 1912 - 1916 is de kerk uitgebreid
13

met ongeveer 80 zitplaatsen De zijgevels werden ongeveer 1
meter naar buiten gezet en de kap werd op stalen balken gezet,
waardoor aan beide zijden een brede goot ontstond welke nu nog
altijd zichtbaar is. Rond 1927 is de kerk inwendig verbouwd Er
kwam een kansel op de plaats van de oude preekstoel. De rede
van deze kanselruil lag in
het gegeven dat men een
nieuw
orgel
had
aangeschaft en voorin de
kerk
heeft
geplaatst,
boven de kansel. De
oude preekstoel was te
hoog en werd verkocht
aan de Ned. Hervormde
kerk in Overberg, waar hij
tot ongeveer 1960 dienst
heeft gedaan totdat hij
door de houtworm bijna
was opgevreten.
Het kabinetorgel is later
verkocht en tenslotte in
het gemeentemuseum in
Den
Haag
terechtgekomen waar het
nu wellicht nog staat.
Het kabmetorqel 1888
Enkele jaren geleden vond ik het daar en maakte toen een paar
foto's. Enkele oudere mensen herkenden onmiddellijk het oude
kabinetorgel met de kleine David en zijn harp en de twee
bazuinblazende engeltjes op de buitenhoeken.
In die tijd was G. Steinman koster en stookte 's winters de grote
ronde kachel die in het midden van de kerk stond tot de pijp
soms roodgloeiend stond. Ook werden er toen stoven geplaatst
De kerkenraadkamer of consistorie deed ook dienst als
catechisatielokaal Jongelingsvereniging en meisjesvereniging
werden er ook in gehouden evenals de mannenvereniging.
Zondagsmiddags kwamen de knapen er samen

14

Zondag aan zondag kwam de gemeente er samen om naar Gods
woord te luisteren en de sacramenten te bedienen
Het kerkgebouw voldeed aan de eisen van die jaren, al bevroor
de pomp die achter onder het fietsenafdak stond ook elke winter.
De koster haalde dan het water voor de doopbediening maar in
de buurt De plee was ook maar een eenvoudig hokje in de
ruimte voor de stoven, waar ook de kolen of takkenbossen lagen
opgeslagen.
Nee,
luxe was er met en
de gietijzeren ramen
tochtten
soms
verschrikkelijk.
Pinkstermaandag 13
mei 1940 (of een
dag later) werd de
oostelijke
gevel
getroffen door een
granaat, want het
was
oorlog
De
Scherpenzeelse
bevolking
was
geëvacueerd
naar
Noord- Holland wat
maar goed was ook,
want er was veel
verwoest
in
Scherpenzeel.
Het
puin lag verspreid
door de kerk en toen
hebben wij in de
kerk van de Gereformeerde Gemeente aan het tabakspaadje
gekerkt. Twee weken na de capitulatie was de zijgevel hersteld
en kerkten we weer in ons eigen gebouw. Ons eigen gebouw,
want onze familie behoorde ook bij de Gereformeerde kerk van
Scherpenzeel Mijn grootvader- en moeder kerkten er en mijn
vader is er gedoopt. Vader en moeder zijn er in het huwelijk
15

bevestigd en hun kinderen zijn er alle vijf gedoopt Mijn vrouw en
ik ook en wij zijn er als laatste ook in het huwelijk bevestigd
Daardoor hebben wij nog altijd een band met dat oude gebouw
aan de Holevoet
Het kerkgebouw werd altijd met een grote zwarte kolenkachel
warm gestookt en dat ging soms wat onregelmatig In het laatste
oorlogsjaar waren de kolen op de bon en zeer schaars Daarom
werd doen ook met hout gestookt Verschillende boeren brachten
een wagen hout naar de kerk want je moest wel een beetje
warm zitten Midden onder de preek stopte Stemman ging naar
het zwarte glimmende monster schoof het scherm weg en
gooide er enkele zware blokken in, wat met veel herrie gepaard
ging
In 1944 kwamen er veel evacués uit Arnhem-Wageningen in
Scherpenzeel en omgeving omdat ze door de luchtlanding in
september door oorlogsgeweld verdreven waren Zij kwamen bij
ons in kerkdiensten Toen zat de kerk elke zondag propvol
Dominee Kouwenhoven uit Wageningen, ook een gereformeerde
predikant,
leidde
vaak
de
diensten
Ook
gaf
hij
catechisatieonderwijs Soms zaten er ook onderduikers of
jongens van de ondergrondse strijdkrachten in de kerk In
oktober 1944 werden twee jongens bij het uitgaan der kerk door
Duitsers opgewacht en meegenomen naar het huis op de hoek
bij de Holevoet, waar eertijds Kees, Karel en Jansje Valkenburg
woonden Even werden ze toen alleen gelaten en konden Kees
Schouten en Leen Nijs via de serre de vlucht nemen om door de
Nieuwstraat, Schreiheuvel en de Koepel een veilig heenkomen te
zoeken
Na de capitulatie van de Duitsers waren er veel Engelsen en
Schotten in Scherpenzeel die toen
ook hun kerkdiensten
hielden
's Morgens na onze kerkdienst kwamen ze
aanmarcheren in uitgaanstenue met spelende doedelzakken
voorop BIJ het stappen over de drempel gingen de baretten af en
hepen ze naar binnen Die beelden zijn me altijd bij gebleven
Hun diensten duurden maar 3 kwartier en van ons ruim 6 kwartier
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en ze kwamen na afloop zingend de
bijzonder
Rond 1955 viel er tijdens een
zondagse
kerkdienst
een
stuk
stucwerk van het tongewelf naar
beneden op de galerij Even was er
wat schrik en de mensen op de galerij
werd verzocht maar een plaatsje
beneden op de zoeken, wat toen ook
gebeurde
Wel
trok
het
de
tegenstanders van een
slepende
nieuwbouwdiscussie over de streep en
werd er haast gemaakt met de
bouwplannen
voor
een
nieuw
bedehuis, warvoor de grond aan de
Molenweg
al was gekocht
Het
verenigingsgebouw aldaar was al
enkele jaren in gebruik

kerk uit; dat was ook

ds P W van der Veen,
de laatste predikant in dit
kerkgebouw

In 1959 werd de kerk verkocht aan
Johan Velthuizen en zonen die er zijn
garagebedrijf
ging voortzetten en
uitbreiden. Een meter of 5 werd er aan
de straatzijde afgebroken en de
nieuwe voorgevel werd teruggeplaatst
in verband
met de te plaatsen
benzinepompen. Ook kwam er een
woonhuis boven waar Joop en Greet
vele jaren hebben gewoond. De
kerkzaal werd garage/werkplaats en
Johan Velttiuizen Sr
de benzine- en dieseltanks kwamen
onder de vloer. Een grote toegangsdeur tot het garagebedrijf
werd links in de voorgevel geplaatst en rechts was een
etalageruit zodat de nieuwe auto's geshowd konden worden.
C H van de Broek en A van Bruggen hebben de verbouwing
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uitgevoerd Het historisch pand was van kerk naar garage
gedevalueerd

Het aanzien was sterk veranderd mede omdat de woning als
dwarshuis was gerealiseerd Garage Velthuizen was een begrip
in de omgeving Ook wij kochten er in 1965 onze Trabant, waar
we trots mee door de omgeving toerden Inmiddels was het
garagebedrijf dealer van Renault geworden waar er heel wat van
zijn verkocht
Later kocht garage Velthuizen er nog een bedrijf bij in Barneveld
van de Fa Stronks, en tevens een pand aan de Stationsweg in
Scherpenzeel, de voormalige Ens njwielfabnek Ook werd het
belendende perceel van Lurova aangekocht De oude kerk werd
showroom en achter was een ruimte voor wassen en tectyleren
In die periode veranderde er met veel wat het aanzien betrof
Alleen ondergronds voltrok zich wel een kleine ramp Een
brandstoftank lekte en vervuilde de bodem
18

Toen de garage werd gesloten werd de Rabobank - Woudenberg
eigenaar Rond 1999 verkocht de Rabobank het gehele complex
aan Van Rootselaar Group bv te Scherpenzeel.
De vierde
eigenaar in de geschiedenis van de kerk heeft kosten noch
moeite gespaard er iets moois van te maken.
Eerst werd de grond in en voor het gebouw gesaneerd en
gereinigd nadat de brandstoftanks waren verwijderd maar daarna
werd het gehele bouwwerk inclusief de voormalige Lurovafabriek
onder handen genomen.
Het gehele Holevoetplein was in de meidagen van 1940 verwoest
en daarna in Delftse schoolstijl herbouwd en in deze stijl heeft
Van Rootselaar de kerk/garage ook vernieuwd.
Het dwarshuis voor langs de weg bleef zijn vorm en afmetingen
houden, maar door de nieuwe bemetseling rondom werd dit in
eerder genoemd verband en stijl uitgevoerd.
Zo werd het eertijds door Johan Velthuizen eenvoudig
verbouwde, maar functioneel uitgevoerde pand ineens een chic
gebouwencomplex. Het is best interessant eens een kijkje te
nemen in en om dit mooie gebouw, dat een aanwinst is
geworden voor haar omgeving.
Wat opvalt is dat er bewust is gezocht naar oude constructies en
bouwkundige elementen van de oorsprong van het kerkgebouw.
In de westgevel zijn nieuwe ramen geplaatst waar vroeger de
kerkvensters zaten, De vormen zijn ook zo gebleven, terwijl de
verdiepingsvloer er goed vrij van blijft. Heel knap is dit uitgevoerd
en afgewerkt met moderne materialen.
De kap op het schip heeft nog altijd zijn oorspronkelijke vorm met
zeer brede vlakke goten waardoor de verbouwing uit 1912-1916
zichtbaar is gebleven. Het Vlaams metselverband komt overeen
met de herbouw van 1940 en is in kleur en voegwerk mooi
aangepast aan haar omgeving. De topgevels van het dwarshuis
eindigen in een tuit. Ook het vlechtwerk in de beide topgevels
komt als metselwerk goed tot zijn recht en wordt altijd toegepast
in de Delftse schoolstijl. Ook de uitkragende muurpenanten waar
de goot tegen eindigt, is in die stijl. En deze zogenaamde
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schouderstukken zijn afgedekt met een plaat van natuursteen,
evenals de tuiten op de topgevels
De dakgoot aan de voorgevel rust op geprofileerde klossen De
bakstenen muurtjes aan het trottoir zijn afgedekt met een
ezelsrug
met
dekplaten
van
hardsteen
op
de
beeindigingkolommen
Binnen is er ook veel te zien vanuit het verleden, toen het nog
een kerkgebouw was Het ronde gietijzeren raam in de
achtergeveltop is mooi blijven zitten op de plaats waar het 115
jaar geleden is aangebracht Ook zien we nog de voormalige
kapconstructie, omdat deze bewust in het zicht is gelaten Zelfs
de plaats waar vroeger de kachelpijp door het dak ging, is nog
zichtbaar gebleven De zware IPE-balken waar de kap op kwam
te rusten in 1912-1916 zijn in het zicht gebleven De binnenzijde
van de topgevel achter is afgebikt en de verbouwingssporen zijn
aan het metselwerk af te lezen Een trap met gesloten leuningen
- "kanseltrap" - is stijlvol in de hal geplaatst en maakt door haar
grote aantrede dat deze gemakkelijk loopt In de hoek van de hal
staat het oude scheepsstoeltje met zware gietijzeren poot, dat
vroeger op de kansel stond, zodat de dominee kon gaan zitten
tijdens het zingen Dit met roodpluche beklede stoeltje heeft de
vereniging Oud Scherpenzeel uitgeleend aan dit gebouw omdat
het zo goed onderhouden wordt en het op zijn oude plaats in de
kerk terug is
Het parkeerterrein is stijlvol uitgevoerd en de beplanting siert het
geheel nog verder op
De oude gereformeerde kerk heeft een ware gedaantewisseling
ondergaan De zorg waarmee het is gebeurd dwingt respect af
Het "Niets is hier blijvend"
is ook hier weer eens van
toepassing
De Van Rootselaar groep opent haar "poort" op zaterdag 21
februari 2004 voor belangstellenden en wij hopen er verdere
uitleg van het hoe en waarom te ontvangen
Johan Lagerweij
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OPEN HUIS BIJ VAN ROOTSELAAR GROUP BV
Zaterdag
21
februari
2004 zijn leden van de
Vereniging
Oud
Scherpenzeel van harte
v\/elkom
bij
Van
Rootselaar Group BV,
Holevoetplein 301, om
met eigen ogen te zien
welke
gedaanteverwisseling het gebouw
uiteindelijk
ondergaan Toen. 1953
heeft Verdere gegevens,
zoals tijd en grootte groep(en), zijn bij het uitkomen van dit
nummer nog met bekend. U kunt dit te zijner tijd lezen in de
Scherpenzeelse krant en horen op de ledenvergadering dinsdag
17 februari.
Nu, 2003
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COOP"ONS BELANG"

De Coöperatieve verbruiksvereniging "Ons Belang'
ua
(aanvankelijk g a ) werd opgericht op 12 maart 1908 en
opgeheven in 1977 De afkorting u a staat voor uitgesloten
aansprakelijkheid Dit hield voor de leden in, dat zij nooit
aansprakelijk gesteld konden worden voor eventuele verliezen
ZIJ had ten doel aan haar leden 'waren van elke aard te
verschaffen" Om dat doel te bereiken dreef de vereniging voor
eigen rekening een kleinhandel m waren Onder waren wordt
onder andere verstaan
levensmiddelen, zoals brood en
grutterswaren Het begrip "waren" werd ruim geïnterpreteerd door
ook textiel, tabak en huishoudelijke artikelen in het assortiment
op te nemen Het bedrijf was gevestigd in de Dorpsstraat op
nummer 207 (thans Makelaardij Schimmel) en bestond uit een
brood- en banketbakkerij met een levensmiddelenwinkel
22
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De leden van de vereniging kozen periodiek een bestuur en een
commissie van toezicht ( commissarissen)
In de praktijk kwam het erop neer, dat beide gezamenlijk
vergaderden "Ons Belang" was een zelfstandig opererende
organisatie, die met was aangesloten bij Coop Nederland
Het boekjaar liep aanvankelijk van 1 oktober tot en met 30
september enig jaar De winstuitkering in contanten aan de leden
geschiedde aanvankelijk eind november / begin december
(Sinterklaas profiteerde hiervan)
Aan de hand van (kassa)bonnen werd per lid vastgesteld het
totale
bedrag
dat men
had afgenomen
Later werd
overgeschakeld op zegels Het principe bleef hetzelfde De
winstuitkering werd dus binnen een termijn van twee maanden
vastgesteld (een hele opgave voor de bedrijfsleider, de
accountant en het bestuur) De winst werd uitgedrukt in een
percentage van de omzet per lid
De door de bedrijfsleider uitgevoerde administraties werden
wekelijks gecontroleerd door het bestuur en/of een commissaris
De accountant stelde aan de hand van de administraties de
jaarcijfers vast
Een kopie van de balans werd naar de verzekeringskamer
gezonden (waakhond)
Voorzitters zijn geweest Tichelaar, C ter Burg, W Westerhuis,
A van Bruggen (zijn vader en zijn schoonvader Joh Floor zijn
ook bestuurslid geweest, zijn broer Wim was commissaris, zijn
schoonvader H J Bakker was eveneens bestuurslid),
M Huizing (zijn schoonvader J Cozijnsen was secretaris),
En M Appelhof De heer Tichelaar was één van de oprichters
De laatst fungerende voorzitter was M Appelhof (onderwijzer) en
die van de commissie van toezicht was H Wolswinkel
(opzichter) De langstzittende voorzitter was W Westerhuis
(timmerman)
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Personeel
Het personeelsbestand kenmerkte zich door de zeer lange
dienstverbanden van enkelen, zoals die van mijn vader Kees de
Man (bedrijfsleider). Mor van de Broek (chefbakker), Gerrit
Inkehaag (bakker/bezorger regio Woudenberg),
Jan van
Oostrum (bakker/bezorger), Jo Bakker (bakker/bezorger) en Cor
Hazeleger (huishoudelijke dienst) en de zusjes Van de Haar in de
winkel.

Gernt Inkenhaag met de eerste bestelauto

Mor en Gerrit zijn voor hun lange dienstverbanden Koninklijk
onderscheiden ( 40 jaar in dienst).
Mijn vader Kees was bedrijfsleider van 1 augustus 1925 tot 6
april 1960 (opvolger van Bos). Hij was van beroep bakker en
kwam met zijn zus Truus naar Scherpenzeel om leiding te geven
aan "Ons Belang".
Door het plotseling overlijden van mijn vader, ben ik op diezelfde
dag benoemd als zijn opvolger Het bericht van het overlijden
ontving ik van mijn kapitein Ik was namelijk op oefening samen
met Engelse militairen in Twente
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Ik kreeg toestemming om met mijn eigen jeep' direct naar huis
te keren Na elf maanden militaire dienst was dit ook de laatste
dag als militair Er liep reeds een procedure ter verkrijging van
zakenverlof in verband met gezondheidsklachten van mijn vader
Burgemeester Hoytema van K heeft persoonlijk bijgedragen, dat
het verlof per direct inging en blijvend zou zijn vanwege
persoonlijke onmisbaarheid Ik herinner me nog zijn 'zakelijke "
ongevraagde adviezen Het was een bijzondere bestuurder, die
snel en adequaat kon handelen
Ons Belang als vereniging was een grote familie Maar in ander
opzicht bestond het personeelsbestand o a uit familieleden en
gezinsleden
van
mijn
vader, te weten
twee
zusters (Dirkje en Truus)
een broer (Bart)
twee
zwagers (Mor en Cock)
een schoonzus (Jo), een
zoon en een dochter
Tijdens
de
dienstverbanden zijn er ook
twee huwelijken gesloten
Mor van de Broek trouwde
met Dirkje de Man en
ikzelf met Nelie Toller
Bedrijfsleiders / beheerders
zijn geweest
- de heer Bos tot 1925
- de heer C W de Man
van 1925-1960
- de heer M A de Man
van 1960- 1972
mevrouw
Blanken m
1972
de heer Bosje
van 1973-1974
de heer v d Burgt
1974-1976

Kees de Man bedrijfsleider 1925 1960
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De bakkerij
De bakkerij is door de jaren heen sterk veranderd. Werd heel
vroeger het deeg met handen en voeten bereid in een trog,
machines namen deze arbeid over. Op hun beurt werden de
machines in de bakkerij steeds geavanceerder. De van baksteen
gebouwde oven werd vervangen door een stalen oven. In de
beginperiode stookte men hout. Van boseigenaar Royaards, in
dit geval de heer Koudijs (in uniform), werd aanvankelijk een
perceel hout gekocht, zelf gekapt en afgevoerd.
Dit verviel toen de nieuwe oven werd gebouwd, men schakelde
over op kolen, geleverd door C. Valkenburg uit de Marktstraat.
De vervanging van de bakstenen oven had ook consequenties
voor de droogzolder boven de bakkerij. De stalen-oven was
voorzien van veel isolatie materiaal en gaf hierdoor minder
warmte af. Op de ruime droogzolder werd o.a, tabak gedroogd,
"verbouwd" door opa Van de Wetering
(bekend van de
noodslachtingen). Bosjes tabaksbladeren werden aan touwen
tegen het dak/plafond gespannen.
Ook werden peulvruchten en appels (Bloemee) gedroogd.
De brandweer droogde er ook zijn slangen, wanneer er brand
was geweest of wanneer er geoefend was.
Het drogen van appels werd later aan strengen touw tegen de
stalen wand gehangen op hetzelfde resultaat te verkrijgen.
De bouw van een nieuwe oven had nog meer consequenties.
Gedurende de bouw werd het brood gebakken bij de
koekjesfabriek van de familie Snippenberg Voor de bouwers
moest een kosthuis gezocht worden, want op en neer reizen naar
Rotterdam was gezien de duur van de reis toen onmogelijk.
Het assortiment van brood en banket veranderde sterk in de loop
der jaren. Roggebrood was aanvankelijk een groot artikel. Het
bakken hiervan ging toen anders dan het bakken van wit- en
bruinbrood. Het laatste wordt in "bussen" gebakken, terwijl
roggebrood in een afgesloten bak, een aantal broden naast
elkaar, afgebakken werd.
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Thans wordt roggebrood alleen nog door speciale hiervoor
ingerichte bakkerijen geproduceerd Witte brood werd gebakken
in drie soorten, te weten regeringswit (grauw), blankwit en
melkwit

V! n r

Kees de Man, Mor v d Broek, Bart de Man, Henk van Velzen,
Gerrit Inkenhaag

Ook bruinbrood had zijn diversiteit Beschuit (tweemaal
gebakken) - een eigen product - werd op het laatst verkocht voor
een kwartje per rol. De productie van beschuit werd
overgenomen door fabrieken als Verkade en Bolletje
De drukste penode in de bakkerij was tegen Sinterklaas. In
september begon de productie van speculaaspoppen, die tot
Sinterklaas werden bewaard in met blik beslagen kisten (dus
droog). Jarenlang was het in Scherpenzeel een goede gewoonte
elkaar een speculaaspop of banketletter te schenken. De
bezorging van al dat lekkers was een hele klus De omzet van de
bakkerij werd uitgedrukt in het aantal haaltjes meel dat werd
verwerkt.
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De bakkers waren tevens de bezorgers van het brood. Gerrit
Inkenhaag bezorgde in Woudenberg, eerst met de bakfiets en
later met de auto.
De concurrentie in het dorp was groot gezien het aantal bakkers.
Wie
kent
ze
nog;
Boom,
Esser,
Methorst,
BakkerA/d Marel/Roekel/De Bart, Koster, Ons Belang, Silfhout,
Engelenhoven, Dusschoten, Wolswinkel en Verweij.
Een vakantieregeling in samenwerking met bakkers uit
Woudenberg werd tot stand gebracht.
Ondanks het feit dat het nuttigen van brood per hoofd van de
bevolking afnam, heeft de bezorging lang stand gehouden.
Personeelsschaarste en hoge kosten hebben ertoe geleid dat
Ons Belang de bezorging in Scherpenzeel staakte. De verkoop
vond plaats in de winkel. Ook de vraag naar fabrieksbrood nam
snel toe. Bekend merk was toen King Corn.
Het laatste feit over de bakkerij is, dat in 1968 bij het 60-jarig
bestaan alle leden (circa 500) een taart hebben ontvangen.
De winkel
Het assortiment in de winkel is door de jaren heen divers
geweest. Door de bouw van het nieuwe/huidige pand kon het
assortiment uitgebreid worden.
Naast kruidenierswaren werd er ook textiel en tabak verkocht.
Het textielassortiment veranderde ook in de loop der jaren.
Overalls, kielen en manchesterbroeken verdwenen uit het
assortiment om plaats te maken voor
eigentijdse kleding.
Ondergoed, dekens, keuken- en bedtextiel bleven gehandhaafd.
De levering van overalls aan grootverbruiker de coöperatieve
handelsvereniging in Woudenberg werd nog jaren voortgezet.
In de kruideniersbranche heeft er een enorme ontwikkeling
plaatsgevonden. Van bediening naar zelfbediening, vijfjaar later
omgezet in een supermarkt
De opkomst van het grootwinkelbedrijf, heeft vele zelfstandige
kruideniers doen besluiten te stoppen of zich aan te sluiten bij
organisaties als Vivo, Spar, Sperwer en Kroon.
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Ons Belang betrok
het merendeel van zijn goederen
rechtstreeks van de fabrieken zoals Douwe Egberts, Van Nelle,
Verkade, Levers Zeep Mij enz
Dit kon alleen bij goederen met een hoge omzetsnelheid
Daarnaast
betrok
Ons
Belang
van
gespecialiseerde
groothandels De verkoop van onverpakte goederen naar
verpakte goederen kwam in een stroomversnelling
De
naamsbekendheid van een artikel werd steeds belangrijker Ikzelf
heb nog zachte zeep per pond verkocht en kilo's suiker en
andere artikelen afgewogen Het maken van reclame voor
bepaalde artikelen vereiste een deskundige kijk op inkoop Het
samenstellen van een folder behoorde tot de taak van de
bedrijfsleider
Ons Belang adverteerde nooit over de aantrekkelijkheid van
winstdeling,
de
leden
vonden
dit
immers
een
vanzelfsprekendheid Men rekende op een winstdeling
Wanneer winstdeling als korting zou worden gezien, dan stak
Ons
Belang zeer gunstig
af ten opzichte van
het
grootwinkelbedrijf en de vrijwillige filiaalbedrijven
Het aantal kruideniers in Scherpenzeel is door de jaren heen
sterk verminderd Wie kent ze nog'? Ik noem de dames
Wittenberg, de heren Inkenhaag, Vd Brink, Koster, Golstein, de
dames Vd Goor, de heren Silfhout, Van Setten, Ons Belang, de
heren Methorst/Nap, Van de Brandhof, Pul, Middendorp,
Hoevelaken en Stam Van de Brandhof produceerde ook wrijfwas
en meubelolie onder de naam Sella
Het gebouw
Begin jaren dertig (1931) werd een nieuw gebouw gerealiseerd
De aannemer was de heer Broekhuizen uit Scherpenzeel Zowel
het oude als het nieuwe pand was gelegen naast de openbare
lagere school
Thans is deze school naar achteren geplaatst en Huize ter
Wheme staat hiervoor in de plaats Over het oude pand is mets
bekend

29

Hef oude gebouw Ons Belang met rechts de Openbare Lagere school

Hoewel mijn vader reeds in 1925 op 20-jarige leeftijd zijn werk als
bedrijfleider startte, heeft hij er weinig over verteld,
(trouwens, ik begon ook op 20-jarige leeftijd en was ook
vrijgezel) Het was oud en voldeed toen al niet aan de minimum
gestelde eisen Tegenwoordig zou een dergelijk pand afgekeurd
worden omdat het niet aan de minimum eisen van hygiëne zou
voldoen
In 1961 heeft er een grote verbouwing plaatsgevonden Deze
werd uitgevoerd door aannemer Hoogevest uit Amersfoort De
bedrijfswoning (keuken en woonkamer) werd op de eerste etage
gerealiseerd. De winkel werd uitgebreid en voorzien van een
nieuwe winkelinventaris koelingen, diepvries, kassa en vitrines
Er werd ook een goederenlift geïnstalleerd, die zowel van binnen
als van buiten bereikbaar was De lift was op drie plaatsen
bedienbaar, n.l. vanuit de kelder, winkel en magazijn De eerste
zelfbedieningswinkel in Scherpenzeel was een feit
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De winkel werd
geopend door
de
op
dat
moment
twee
oudste
leden
van
de
vereniging,
te
weten de heren
Van de Haar en
Veer
De
receptie
werd
gehouden in de
bakkerij
De
voorzitter,
(j0 fleer

Vml
dhr Veer W Westerhuis (vz) dhr Van de Haar
Geheel links A van Bruggen de latere voorzitter

W Westerhuis, heeft de verbouwing voortreffelijk begeleid
In 1966 werd door het bestuur besloten en vanzelfsprekend
gefiatteerd door de ledenvergadering, de winkel opnieuw verder
uit te breiden en het assortiment uit te breiden met een groentenen fruitafdeling en de verkoop van voorverpakt vers vlees
Intussen had ik de hiervoor vereiste diploma's behaald

De vleeswarenafdeling in de nieuwe zelfbedieningszaak

Uitbreiding was alleen mogelijk door de bedrijfsruimte tussen
winkel en bakkerij te slopen en nieuwbouw te plegen
Aannemer was nu de firma Van Eist uit Scherpenzeel Opnieuw
werd de winkelinventaris aangepast en uitgebreid Het pand
kreeg door een nieuwe gevel een geheel ander vooraanzicht
(luifel)
Achter de bakkerij werd de aanwezige bedrijfruimte geschikt
gemaakt en uitgebreid, om een slagerij te realiseren, die Ons
Belang verhuurde aan een gespecialiseerd bedrijf, die ook aan
andere winkels voorverpakt vers vlees leverde (De bouwkosten
waren voor de huurder)
Op voorspraak van de toenmalige voorzitter A van Bruggen werd
de openingsplechtigheid voltrokken door mijn 14 maanden oude
zoon Kees, die als eerste in een winkelwagentje, begeleid door
zijn moeder, door het winkel te laten rijden De totale investering
van de tweede verbouwing, inclusief winkelinventaris en
goederen,
overschreden
ruimschoots
(verdubbeling)
het
beschikbaar gestelde krediet De liquiditeit kwam in het geding
Mobilisatie en de Oorlogsjaren
Deze jaren hebben een zware wissel getrokken op het reilen en
zeilen van Ons Belang Van personeel en gezin werden offers
gevraagd De evacuatie van Scherpenzelers naar Winkel in de
Wieringermeer had ook gevolgen voor Ons Belang Het gezin
vertrok op een open vrachtauto van de Gebr Schuur naar
Winkel Mijn vader bleef achter om op de "winkel" te passen
Enige tijd later vertrok hij ook om zijn gezin weer op te halen en
onder te brengen bij mijn grootouders in Maarsbergen De reden
hiervoor was de onmogelijke positie waarin het gezin verkeerde
Ons gezin werd ondergebracht bij een coöperatie ter plaatse
Welkom was ons gezin met en dat heten "ze" ook blijken Bij
terugkomst in Scherpenzeel was mijn vader onthutst over de
ravage die hij aantrof De winkelvoorraad en winkelinventans
waren stukgegooid, dan wel ontvreemd c q vernietigd Er bleef
mets anders over dan dagenlang kruien Ook pnvé eigendommen
werden met opzet bevuild
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Zoals eerder opgemerkt bevond zich boven de bakkerij een grote
zolder In de mobilisatieperiode werden hier Nederlandse
militairen gehuisvest Daarna (na de bevrijding) onze bevrijders,
de Canadezen
Gezien de warmte werd er behoorlijk gemopperd Ook werden
evacués
uit Arnhem prive opgevangen terwijl er ook nog
personeelsleden (familieleden) in de kost waren Een drukte van
belang , die nogal wat spanningen veroorzaakte Mijn ouders
hielden zich staande In de kelder (extra versterkt) onder de
winkel vonden buurtbewoners een veilige plek, toen de toren
opgeblazen werd
Om de zaak draaiende te houden, door schaarste en personeel
die in de stellingen moesten werken, was improvisatie
noodzakelijk Normaliter vond regelmatige bevoorrading van
baaltjes meel uit Barneveld plaats Het gebeurde dikwijls, dat
mijn vader op een transportfiets via de Glind (door de vele
verspernngen) naar Barneveld ging om meel te halen
Beëindiging
Zoals eerder gememoreerd was 'Ons Belang" een op zichzelf
staande coöperatie, die geheel zelfstandig een brood- en
banketbakkerij met een levensmiddelenwinkel exploiteerde
De opkomst van het grootwinkelbedrijf (Albert Heijn, Hoogvliet,
de Gruijter), de vrijwillige filiaalbedrijven (Vivo, Spar, Kroon en
Végé) en "witte" pakhuizen, was voor het bestuur/leiding een
noodzaak de ontwikkelingen dienaangaande te volgen
De winkel werd tot tweemaal toe aangepast Met alleen
verbouwen ben je er nog met Een visie over het reilen en zeilen
IS voor ontwikkeling van het bedrijf onontbeerlijk Een op zichzelf
staand bedrijf kan met al die deskundigheid vergaren als de
eerder genoemde winkelketens
Reclame, profilering, ondersteuning
in management
en
verwerking van rapportage van financiële gegevens, zijn van
belang voor een goede ontwikkeling en indien nodig, tijdige
herziening van het beleid Een voorbeeld het vermelden van de
streepjescode op de artikelen heeft geleid tot een geheel ander
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systeem van het "kassawerk" Alleen de ontwikkeling en
toepassing van zo'n systeem is alleen mogelijk in een groter
verband
Ook de consument (lees
lid) veranderde zijn
koopgedrag, men winkelde door de vele reclames bij meerdere
winkels De kosten van de bezorging drukte zwaar op het
financiële resultaat Beperking van de kosten was alleen mogelijk
door nog alleen in Woudenberg en in het buitengebied te
bezorgen
De duur / omvang / controle van de administratie stond in geen
redelijke verhouding met de omzet
Een eerder gedaan
onderzoek had aangetoond, dat de totale loonkosten te zwaar
drukte op het financieel resultaat
De statutaire reserve (gebaseerd op het ledenkapitaal van circa
500 maal 5 gulden) was met toereikend om grote tegenvallers op
te vangen Het opbouwen van een extra reserve was financieel
niet interessant, omdat hierover vennootschapsbelasting (circa
45 %) verschuldigd was Uitgekeerde winst was immers
belastingvrij De keuze was dus met moeilijk, namelijk uitkeren In
de penode 1960-1971 werd ongeveer een kwart miljoen gulden
uitgekeerd
En geen extra reserve gevormd
Gezien de
ontwikkelingen in de levensmiddelenbranche en de hiermee
gepaard gaande concurrentie was het voor "Ons Belang" moeilijk
zich als onafhankelijke organisatie te handhaven
Een coöperatie is een ondernemingsvorm, die opname c q
samengaan met andere organisaties (met zijnde coöperaties)
veelal onmogelijk maakt (Coop Nederland was reeds eerder
ontbonden)
Concluderend
kan gesteld worden, dat "Ons
Belang"
onvoldoende toekomstperspectief had om alleen verder te gaan
De opheffing is het gevolg hiervan Het kapitaal werd aan de
leden uitbetaald
Penningmeester M Verhoef wikkelde in
samenwerking met de accountant de zaak financieel af Het pand
werd op 2 december 1976 verkocht Coöperatie Ons Belang is
nu geschiedenis, maar is zeker een waardevol verhaal om
verteld te worden Ik hoop hierin geslaagd te zijn
Anton de Man
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BOEKBESPREKING
Middeleeuws Leusden in bisschoppelijke rekeningen.
Door Jan Verduin
Jan Verduin onderzoekt al heel lang de geschiedenis van de
Gelderse Vallei en met name de tijd van de Middeleeuwen Deze
keer heeft hij de rekeningen van de bisschop uitgeplozen Het
gaat om de penode 1328-1334, 1377-1379 en 1426-1430 Hij
maakt duidelijk welke belastingen men moest betalen, waar het
geld aan werd besteed en hoe de leefomstandigheden waren
Niet alleen van de bisschop maar vooral ook van de boeren in de
Gelderse Vallei en met name in Leusden Alles wordt
verduidelijkt met kaarten en foto's Een interessant boek voor wie
eens ver terug wil kijken in de geschiedenis van de Gelderse
Vallei
Het boek heeft 102 pagina's met indexen op naam en plaats
Uitgave van de Historische Kring Leusden
Het kost € 15 = + verzendkosten en is verkrijgbaar bij J A van
Laar, tel 033-4323777
Met dank voor het recensie-exemplaar

DOCUMENTATIECENTRUM
Het afgelopen jaar hebben wij van onze leden weer verschillende
schenkingen ontvangen De schenkingen bestaan uit foto's, dia's,
ansichtkaarten, boeken en verschillende voorwerpen De laatste
schenking (via G v d Peut) is een tabaksnijder Onze hartelijke
dank hiervoor ledere dinsdagochtend is Henk van Ginkel op ons
depot(zolder) te vinden Wanneer alle voorwerpen op de
stellingen hun nieuwe plaats hebben gevonden dan worden er
digitale foto's van gemaakt en opnieuw beschreven op
voorwerpkaarten (zie volgende pagina) en daarna opgeslagen in
de computer
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Chris Sangers, Jan Osnabrugge en Ria Penning zijn volop bezig
met het beschrijven van de foto's Hierna worden deze gegevens
op de computer verwerkt door de digitale werkgroep Deze
werkgroep bestaat uit de Piet Valkenburg, Peter Dupuis, Heinz
Hop en Mirjam de Wijs-Koning ledere dinsdagavond is Gerrit
Meerveld aanwezig om gasten te ontvangen en op weg te helpen
met genealogie
Ik wil iedereen bedanken die ook in 2003 weer steeds aanwezig
zijn geweest om ons documentatiecentrum draaiende te houden
en te zorgen dat de vereniging iedere dinsdagavond gasten kan
ontvangen
Ria Penning
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ETS RUWINKEL IN SPIEGELBEELD

In het vorige nummer stond een ets van Ruwinkel afgebeeld. In
het bijbehorende verhaal hebt u kunnen lezen dat die in
spiegelbeeld was gemaakt. Hier ziet u nu de afbeelding
overeenkomstig de werkelijke situatie.
Helaas waren in het vorige nummer niet de kunstenaar en de
bron vermeld. De graveur is G C Haverkamp, die deze ets
"Boerderij in Scherpenzeel" in 1895 vervaardigde. Deze werd
afgebeeld in RW.P, de Vries Jr., Nederlandsche grafische
kunstenaars uit het einde der negentiende en het begin van de
twintigste eeuw, Den Haag 1943, nr 70.
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VAN DE BESTUURSTAFEL
VAN DE REDACTIE
UITNODIGING JAARVERGADERING
HUIS IN DE WEI 35 JAAR AAN DE VIJVER
UIT DE GESCHIEDENIS VAN EEN HISTORISCH PAND
OPEN HUIS BIJ VAN ROOTSELAAR GROUP BV
COOP "ONS BELANG'
BOEKBESPREKING
Middeleeuws Leusden in bisschoppelijke rekeningen
DOCUMENTATIECENTRUM
ETS RUWINKEL IN SPIEGELBEELD

De kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk zaterdag
7 februari 2004 (vervroegd i v m geplande excursie)
bij H P Schuurman te zijn ingeleverd

X

X

X

X

X

Ondergetekende dhr/ mevr
Straat en huisnummer
Postcode + woonplaats
geeft zich op als lid van de Vereniging "Oud-Scherpenzeel" tegen
een contributie van € 10,- per jaar
Handtekening

38

Bruggetje over de Lunterse beek bij het Koepeltje (± 1935)

Bestuur en redactie wensen u fijne
feestdagen en een voorspoedig 2004.
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Midden in de samenleving
De Rabobank staat midden in de samenleving.
Dat merkt u aan onze manier van werken en aan onze
betrokkenheid met de regio.Zo komt u onze naam vaak
tegen als sponsor van lokale initiatieven op het gebied
van sport, kunst en cultuur.
Dat bedoelen wij met: midden in de samenleving.

Rabobank

